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Filmtajm på biblioteken

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

KretsloppKretslopp
Ingenting försvinner och 
allting sprids! Kan männ-
iskan bygga sitt samhälle 
utan kunskap om natur-
lagar? Vandringsutställning 
från Göteborgs Naturhistoriska 
Museum.

Ale gymnasium
20 feb - 8 mars

Bland björnar och vulkaner i AlaskaBland björnar och vulkaner i Alaska
Carl-Axel Jansson berättar och 
visar ljusbilder.

Vi har ju mötts förrVi har ju mötts förr
En utställning om korstågs-
tidens möten till 1700-
talets orientalism och 
dagens moderna möten. 
Regionmuseum Västra Götaland, 
Västergötlands museum.

Glasbruksmuseet
10 feb - 11 mars
Entré: 40 kr

Carl von Linné kommerCarl von Linné kommer 
till Skepplandatill Skepplanda
Nils Zandhers berättar.

Skepplanda bibliotek
tis 27 feb, kl 19
Entré/fi ka: 40 kr

Arr:
Bibliotekets vänner 
i norra Ale, SV
Tel. 0303-33 04 82

Arr:
Bibliotekets vänner 
i norra Ale, SV
Tel. 0303-33 05 15

Älvängens bibliotek
mån 26 feb, kl 19
Entré/boklotteri/fi ka: 40 kr

Teatern, Ale gymnasium
tis 27 feb, kl 19
Bilj: 150 kr, ungd 100 kr 
(scenpassrabatt)

Marie Nilsson Lind
i en intim 
och musikfylld föreställning. 
Med historier från sitt eget liv 
guidar hon publiken genom 
tabubelagda ämnen - 
depression, utbrändhet och 
jakten efter lycka. 
Riksteatern.
Arr: Teaterföreningen i Ale

Foto: Johan HellströmFoto: Johan Hellström

Charlotte Börjesson/DIS-VÄSTCharlotte Börjesson/DIS-VÄST
om hur man scannar in olika 
bildtyper i Disgen.

Aktivitetshuset i Älvängen
lör 17 feb kl 10
Entré: 40 kr

Arr:
Ale Släktforskare
Tel. 0303-74 88 27

Välkommen tillVälkommen till 
mitt liv 2mitt liv 2

Ale bibliotek   
från 6 år mån 12/2  kl 10
från 3 år tis 13/2   kl 10

Sportlov

 Grupper föranmäls till resp bibliotek

Medborgarhuset, Alafors 
ons 14 feb, kl 10 och kl 12.30
Bilj: 30 kr,  säljes på 
biblioteken i Ale

Surte bibliotek
från 4 år  tis 13/2     kl 10 

Älvängens bibliotek
från 3 år  tis 13/2     kl 10

Skepplanda bibliotek   
från 3 år tis 13/2    kl 11

Sagostund

När Åkes mamma
glömde bort

Ett få
tal 

biljetter kvar!

Sugen på att se en fi lm? 
Visste du att du kan hyra 
den på ditt bibliotek? 
Vi erbjuder både 
nytta och nöje i 
vårt fi lmutbud. 
Faktafi lmerna 
är gratis och 
får lånas i två 
veckor. 
Övriga fi l-
mer kostar 
20 kronor 
för 7 dagars 
hyra. Men 
just nu kan 
du hyra 2 
fi lmer till 
priset av 1! 
Gäller hela 
vecka 7 och på 
alla bibliotek i kom-
munen. 

På huvudbiblioteket i 
Nödinge fi nns både VHS- och 
DVD-fi lmer och på fi lialbiblioteken i 
Skepplanda, Surte och Älvängen kan du låna VHS-fi lmer. 
Du måste vara 15 år för att få hyra fi lmer.

Himlabacken
vard: kl. 12-16  
lör, sön: kl. 11-17
Du som åker kl 12-16 
vardagar under vecka 7 betalar halvdagskort. 
Kvällar och helger gäller ordinarie priser.
0303-74 18 20. www.himlabacken.nu

Skepplandahallen
mån,tis: 11-16  ons: 7-9, 13-21
tors: 17-21 (varmbad) fre: 13-21
lör: 11-15  sön: stängt
Sista timman ons-fre endast för 16 år och äldre.

Jennylunds isbana
mån, tis: kl. 10-15.30 ons: kl. 10-18
tors, fre: kl. 10-15.30 lör, sön: kl. 15.30-18

På onsdagen avgår även en skridskobuss från din 
bostadsort i Ale. Turlistan hittar du på www.ale.se
På Jennylunds isbana är spel med ishockeypuck förbju-
den. Hjälm är obligatorisk.

Dammekärr - Nödinge
Prova längdskidor måndag och onsdag kl 11-13
Åk skidor på kanonsnöspår eller på natursnö. Alehof-
ledare hjälper dig att valla och lär ut skidåkning. 
Kostnadsfritt.

Skidor går att hyra till en kostnad av 50 kronor för båda 
dagarna. Hyra av skidor bokas på OK Alehofs kansli, 
0303-22 99 90, kansliet@alehof.se.

Sportlovsöppet 

Vill du veta mer? 
Besök gärna vår hemsida www.ale.se.
för mer information om Ale kommun 

och våra verksamheter.

    Nya dvd-fi lmer på 
    huvudbiblioteket i Nödinge    

Da Vinci-koden
Den vita massajen 

Th e Simpsons - around 
the world in 80 days
Ice Age 2
Oliver Twist
Nils Karlsson Pyssling
Pettson & Findus – 
Tomtemaskinen
Tre kärlekar
Raskens

Th e squid and 
the whale

Gosskören
Brokeback Mountain

V for Vendetta
Det levande slottet

Pingvinresan
Tsotsi
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Just nu: Hyr 2 för 1!

Huvudbiblioteket i Nödinge öppnar kl. 10.00 
hela vecka 7. Missa inte sagostunderna under 
veckan. 

för digför dig


